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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 عد، ن، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین. أما �الحمد هلل رب العالمی 
كم، ، الواقع تحت الترجمة: �اٌب دعاؤ�م إ�مان-رضي هللا عنهما-فما زال الحدیث والكالم عن حدیث عبد هللا بن عمر 

و أن ستقلة، �ما هو في �ثیر من نسخ الصحیح، أومضى الكالم في الترجمة وما قیل فیها وجوًدا وعدًما، وأنها ترجمة م
، وأن لفظ الباب ُمقَحم وال موقع له، وال حاجة إلیه، وقد نّبه �ثیٌر من الُشرَّاح إلى أن وجود �لمة �اب غلط فاحش

فظ الصواب �حذف �لمة الباب، وأن قوله: دعاؤ�م إ�مانكم من �الم ابن عباس في تفسیر األلفاظ السا�قة. مع أن الحا
، ابن حجر �قول: ثبت في �ثیٍر من الروا�ات المتصلة، ومنها روا�ة أبي ذر، التي یرى ابن حجر أنها أدق الروا�ات

 .وعلیها اعتمد في شرحه
فنا أظن على قوله على خمس، اني وقف على نسخة مسموعة على الفر�ري �حذفها، وقإن الكرم :وعلى �ل حال قال 
 نعم؟ »بني اإلسالم على خمس«

 ...طالب:
وم اة والحج وصال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا و�قام الصالة و�یتاء الز�أن  ةِ دشهابني اإلسالم على خمس: «

ر �عني خمس دعائم، و�ذا ُحِذف التمییز جاز التذ�ی :وجاء التصر�ح في روا�ة عبد الرزاق ،خمس �عني دعائم »رمضان
لعدد اصل أن الصیام في النهار، فإذا �ان التمییز مذ�ًرا وجب تأنیث واأل »من صام رمضان وأتبعه سًتا« .والتأنیث

 إشكال الفعلى خمس �عني دعائم، أو على خمسة أر�ان، وسواء ُذكِّر أو ُأنِّث  .ستًة، و�ذا ُحِذف جاز التذ�یر والتأنیث
�ل مسة، فالتأنیث على تأو وجاء في روا�ة مسلم: على خ ،إن شاء هللا تعالى من حیث العر�یة؛ ألنه جاء هنا على خمس

ع فهي مؤنثة، وتأنیث العدد على أن التمییز أر�ان جم ،التذ�یر على خمس على تأو�ل الدعائم جمع دعامةو الدعائم، 
 . ر�ن

إذا �ان  وهو أن الشهادة هل هي قسیمة لألر�عة األقسام؟ أو أن األر�عة األقسام متفرعٌة عنها؟ ،أورد ابن حجر إشكاًال  
 ایمً ومنها الحج صارت قس ،ومنها الز�اة ،ومنها الصیام ،ومنها الصالة ،على خمسة أر�ان، منها الشهادة اإلسالم بني

ذ ال �صح إلألر�ان األر�عة، هذا اإلشكال أورده الحافظ ابن حجر �قوله: فإن قیل: األر�عة المذ�ورة مبنیة على الشهادة، 
هم، نعم، علیه؟ �عني �أنك تقول: تعطف أر�عة أوالد على أبی مبنيٍّ  إلى ، فكیف ُ�َضمُّ مبنيٌّ شيء منها إال �عد وجودها

 والد، هذاوُتفرِّع عنه األر�عة األ ،األب ز�د، وأوالده عمرو و�كر وخالد و�ز�د، �محمد مثًال، فأنت تجعل األب هو األصل
 ال؟أم الترتیب الطبیعي صح 

ر�عة، لأل الهم، وهنا ُجِعل األصل الذي هو الشهادتان قسیمً ما تجعل الوالد في مصاف أوالده؛ ألنه هو األصل �النسبة  
 واألر�عة مبنیٌة علیه، فهي أقساٌم منه ولیست قسیًما له، هذا محل اإلشكال الذي أورده ابن حجر.

 لى مبنيٍّ إ إذ ال �صّح شيء منها إال �عد وجودها، فكیف ُ�َضمُّ مبنيٌّ  ؛األر�عة المذ�ورة مبنیة على الشهادة :فإن قیل 
 علیه �مسمى واحد؟ 

ني على ُأجیَب: �جواز ابتناء أمٍر على أمٍر ینبني على األمر�ن أمٌر آخر. ُأجیَب: �جواز ابتناء أمٍر على أمٍر، ینب
من  مبني قیة األر�ان، ثم �عد ذلك �لاألمر�ن أمٌر آخر. الصالة مبنیة على الشهادة، الز�اة مبنیة على الشهادة وهكذا �

ى ر�عة التي ُبنیت على الشهادة ینبني علیه شيء آخر، تشترك فیه هذه األر�ان، �عني لو نظرنا إلهذه األر�ان األ
عر أظهر �حیث �كون عمود في الوسط وأعمدة في الجوانب �لها أر�ان، لو انهدَّ  احد و البناء، البیت وهو في بیت الشَّ

ي هلوسط، وال �عني أن �قیة األر�ان غیر مؤثرة، منها تعرض البیت للخطر، لكن یبقى أن الر�ن األعظم هو الذي في ا
 مؤثرة، و�ن �ان األصل واألساس هو األوسط.
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ني علیه، ُأجیَب: �جواز ابتناء أمٍر على أمٍر ینبني على األمر�ن أمٌر آخر، فإن قیل: المبني ال بد أن �كون غیر المب 
 �ان أر�ان البیت هي غیر الر�ن األعظم األساسالمبني ال بد أن �كون غیر المبني علیه، �عني إذا نظرت إلى األر 

صحة لوالشهادتان شرط  ،األوسط، غیره، لكن هنا هل الصالة مغایرة تماًما للشهادتین؟ أو أنها مشتملة على الشهادتین
 .تغایر وتباین، إنما هناك تداُخل ههذه الصالة؟ فهناك تداُخل، ما فی

ع. علیه، أجیب �أن المجموع غیٌر من حیث االنفراد، عیٌن من حیث الجمالمبني ال بد أن �كون غیر المبني  :فإن قیل
هي داخلة في الشهادتین؛ ألنها  ،�عني هي متداخلة من حیث الجمع ،من حیث االنفراد غیر، ومن حیث الجمع عین

ة هل تجد مبنیة علیها، ومن حیث االنفراد ُینَظر إلى �ل ر�ن على حدة �أنه غیر، فأنت إذا �حثت عن مسائل الصال
سیر �شیًئا منها في �تاب الز�اة؟ أو �حثت عن مسائل الصیام هل تجد شیًئا منها في �اب الحج؟ قد �كون هناك تداُخل 

ا غیر مؤثر، فالحج یدخله الصیام، نعم في �عض الكفارات، هذا تداُخل �سیر ال یؤثر في المغایرة  .جد�
عر ُ�جَعل على خمسة أعمُأجیب �أن المجموع غیٌر من حیث االنفراد عیٌن   دة من حیث الجمع، ومثاله البیت من الشَّ

وجود، موالبقیة أر�ان، فما دام األوسط قائًما فمسمى البیت موجود، فما دام األوسط قائًما فمسمى البیت  ،أحدها أوسط
 ،يٌء واحدولو سقط مهما سقط من األر�ان. فإذا سقط األوسط سقط مسمى البیت، فالبیت �النظر إلى مجموعه ش

ه وأر�انه اُألسُّ أصلٌ   واألر�اٌن تبٌع وتكملة.  ،و�النظر إلى أفراده أشیاء، وأ�ًضا فبالنظر إلى ُأسِّ
عر إذا انهدت األر�ان �لها ما �قي إال  الر�ن �عني لو �غینا تطبیق التصو�ر الذي ذ�ره والتنظیر الذي ذ�ره ببیت الشَّ

 ؟ اما یبقى بیتً أم  ااألوسط یبقى بیتً 
ني تصوروا أر�ان غیر األوسط؟ ال، �ع ه، هل �مكن أن �ستَظل �ه و�قي الحر والقر وهو ما فیا، ما یبقى بیتً اا یبقى بیتً م

 أن المظالت التي في المسجد النبوي، إذا أُغِلقت وُضمَّ �عضها إلى �عض األوسط قائم، هل ُ�ستَظل بها؟ ما �مكن
حجر  إال األوسط �صیر مثل هذه المظالت، فهل التنظیر على ما قاله ابن سقطت أر�انه �لها ار بیتً ُ�ستَظل بها، تصوّ 

بق ما غیر مطابق؟ أو أنه ال بد أن یبقى شيء من هذه األر�ان العملیة لُیسَتَظل �ه؟ �عني إذا أردنا أن نطأم مطابق 
�ستظل ن أ�مكن  رافه بر�ن ثانٍ قاله ابن حجر ال بد أن یبقى ولو ر�ن واحد؛ ألنه إذا ُوِجد الر�ن األوسط وُمدَّ أحد أط

  ما �قي شيء. ف،النبوي إذا ُضمَّ �عضها إلى �عض لكن إذا سقطت األر�ان �لها، وأشبه المظلة التي في المسجد ،�ه
 طالب:...

رة مهذا انتهى  ،، �قول: فإذا سقط األوسط سقط مسمى البیتابیت، ما �سمى بیتً  هبیت، ما فی هلكن ما فی ،أثر ههو فی
 وال أثر بیت إذا سقط األوسط. هفی :أحد �قول یوجدة إذا سقط األوسط، ما �الكلی

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
علیه  اعلیه، التنظیر إذا �ان منصوًص  ا�ا إخوان التنظیر ما یلزم أن تكون مطا�قته مائة �المائة، إال إذا �ان منصوًص 

 ما یلزم أن تكون المطا�قة من �ل وجه.ف تنظیر من أهل العلم للتوضیحاللزمت المطا�قة، أما إذا �ان 
 طالب:...

 �عني لو سقطت �لها؟
 طالب:...

 لكن، على ما ذ�رناه من التوضیح یبقى شيء؟ 
وأوضح صورة لهذا مثل ما قلنا مظالت المسجد النبوي، ما دامت مفروشة ولیس فیها عَمد مثل األر�ان هذه، و�ن �انت 

لكن ال  ]٢َتَرْوَنَها}[سورة الرعد:  َعَمدٍ  {ِ�َغْیرِ لجوانب، �ما هو شأن السماء، مسنودة من الجوانب، نعم، مسنودة من ا
 انظرلكن  ،عَمدیوجد عَمد أو ال یوجد شك أنها مسنودة، القدرة اإللهیة صالحة لهذا، على خالٍف بین أهل العلم هل 
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مدعومة، مدعومة بال شك سواء �انت  عَمد عاد�ة لكنها ،هذه المظالت ما فیها أعماد، عمد وأطناب واصلة إلى األرض
ن السقوط، فإذا ُضمَّ �عضها إلى �عض ما �قي بیت وال �قي مالعمد واصلة إلى األرض أو في جوانبها تسندها وتدعمها 

 .ظل وال استظالل
ًضا أ�و�النظر إلى أفراده أشیاء، و  ،فالبیت �النظر إلى مجموعه شيء واحد ،�قول: فإذا سقط األوسط سقط مسمى البیت 

ه وأر�انه اُألسُّ أصلٌ  لى ة، مبنیة عواألر�ان تبٌع وتكملة. وال شك أن جمیع األر�ان مبنیة على الشهاد ،فبالنظر إلى ُأسِّ
 -المعلیه الصالة والس-�عني لو طبَّق األر�ان األر�عة �ما جاءت عن هللا وعن رسوله، صلى �ما رأى النبي  ،الشهادة

نطق وأدى الز�اة المفروضة، لكنه لم ی ،، وحّج �ما حّج إلى آخره-الصالة والسالم علیه-�صلي، وصام �ما جاء عنه 
لم و لكن إذا لم �عترف بها،  ،�الشهادة، �ونه لم ینطق �قولون: إذا صلى فمسلٌم حكًما؛ ألن الصالة متضمنة للشهادة

ن ممن ینتسب لإلسالم في �ثیر م فإن هذه األر�ان ال تنفعه �شيء. و�ثیر ،�عمل �مقتضاها، ولم یتبرأ مما ینافیها
جد الخلل وخطرهم على الز�ادة فیها، لكن إذا جاء إلى تحقیق التوحید الذي هو اُألّس ت ،األقطار تجدهم �عتنون �األر�ان
 ینتفع �األر�ان؟  فهل الكبیر، تجده �أتي �ما یناقضه،

 .ما ینتفع �األر�ان؛ ألنه لم ُ�حقِّق األصل
وال یتعین إال في �عض األحوال. جاء في �عض طرق  ،لم یذ�ر الجهاد؛ ألنه فرض �فا�ة �قول: تنبیهات: أحدها: 

اد ، هل معنى هذا أنه یرى أن الجه»بني اإلسالم على خمس«الحدیث أن ابن عمر قیل له: أال تجاهد؟ فأورد الحدیث 
ئل إما ه هذا الساد فیه ما فیه الذي یدعوه إلیأو أنه أراد أن یدفع السائل والجها ،في مقابل األر�ان الخمسة ال ُ�عَتبر شیًئا

. إنما فتنة أو شيء لم یتبین له أمره؟ و�ال فابن عمر شارك، �عني ما ترك الجهاد �الكلیة وقال: بني اإلسالم على خمس
رجحان  لكن لعله ُدعي إلى قتال بین فئتین مسلمتین لم یتبین ،ال خفاء فیه وال َلبس اشارك، حینما �كون الجهاد واضحً 

دخل مر�ًدا بذلك الّتخلُّص من هذا الذي قال له، بدل من أن ی ،»بني اإلسالم على خمس«أحدهما على اآلخر، فقال: 
تبین والوجه لم ی ،�متنعأن الجهاد لیس �شرعي �مكن  :في قیل وقال، وال یر�د أن �منعه؛ ألنه لو بّین له الحكم وقال

 .بوضوح البن عمر
ا �ستطیع مُ�جیب اإلنسان �جواب ال ُ�فَهم منه منع السائل، وال عدم موافقته، إنما ُ�فَهم منه  في �عض الظروف أحیاًنا 

ل من هذا المأزق الذي وقع فیه، فهو ال �جزم �كونه شرعی�  اًنا �كون وال �جزم �كونه غیر شرعي، هو متردد، أحی ا،التنصُّ
�عمله، لكن الدلیل ال ینهض لعمل مثل هذا الفعل،  فتجده ،لدى العالم استرواح لشيء ومیل، تمیل نفسه إلى شيء

، فكونه خشیة أن ُ�قتَدى �ه ؛الدلیل الصر�ح الواضح الثابت، فتجده �عمله في نفسه، من �اب االحتیاط، وال یبد�ه لغیره
ن یر مولیة عمل اآلخر�ن. وهذا النوع من الفقه تجده ال یوجد عند �ثؤ لیة عمله أسهل من �ونه یتحمل مسو یتحّمل مسؤ 

 .طالب العلم اآلن
ا �عني قد �كون لد�ه میل واسترواح إلى شيء، �عني بدًال من أن یتوقف؛ ألن الدلیل لیس فیه من القوة والوضوح م 

ذا ه �سببه، فابن عمر من هیدعو إلى العمل بدون تردد، فیعمل �ه في خاصة نفسه، ولیس فیه من الضعف ما �جزم بردِّ 
وال  الحتمال أن �كون قد تبین له رجحان إحدى الطائفتین، ؛ما أراد أن یرده ،»على خمس بني اإلسالم«النوع، قال: 

 .أراد أن �شارك؛ ألنه لم یتبین له ذلك
�عض  وال یتعین إال في ،: تنبیهات: أحدها: لم ُیذَ�ر الجهاد أو لم یذ�ر الجهاد؛ ألنه فرض �فا�ة-رحمه هللا-قال  

و�ن  ب السائل، وزاد في روا�ة عبد الرزاق في آخره: و�ن الجهاد لمن العمل الحسن،األحوال، ولهذا جعله ابن عمر جوا
 الجهاد من العمل الحسن. 

بل هو خطأ؛  ،وأغرَب ابن �طال فزعم أن هذا الحدیث �ان أول اإلسالم قبل فرض الجهاد، وفیه نظرٌ  ،وأغرَب ابن �طال
ن قبل وقعة بدر، و�در �انت في رمضان في السنة الثانیة، ألن فرض الجهاد �ان قبل وقعة بدر، ألن فرض الجهاد �ا

والحج �عد ذلك على الصحیح، الحج  ،و�در �انت في رمضان في السنة الثانیة وفیها ُفِرض الصیام والز�اة �عد ذلك
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ر، فذ�ره في حدیث ابن عمر �جعل فرض الجهاد قبل ذلك  الخالف في فرضه هل �ان سنة ست أو تسع، �عني متأخِّ
، لكن ابن عمر أراد ا مجزوًما �ه ومقطوًعا �ه، وال �مكن تأو�له إال على ما ذ�رنا، و�نه و�ن الجهاد من العمل الحسنأمرً 

ما ُدعي إلیه من هذا الجهاد؛ ألنه لم یتبین أمره وأراد أال �منع من أراد أن �جاهد، خشیة أن �كون تبین له أال �شارك فی
 األمر فیصده عن مشروع. 

ا مخفوض بدل �عض من ُ�ل، �قول: وما �عده »بني اإلسالم على خمٍس: شهادةِ «، »دِة أن ال إله إال هللاشها«قوله: 
دأ ، أو على حذف المبتال إله إال هللاعلى البدل من خمس، و�جوز الرفع على حذف الخبر، والتقدیر: منها شهادة أن 

ذا یؤ�د مثل ه ]٧٦رة النحل: َأَحُدُهَما}[سو  َرُجَلْینِ  َمَثال للااَُّ  {َوَضَربَ . �عني ال إله إال هللاوالتقدیر: أحدها شهادة أن 
ال ة أن التأو�ل الثاني، وأما اإلعراب األول على البدلیة فهو ظاهر، و�جوز الرفع على حذف الخبر والتقدیر: منها شهاد

 .ال إله إال هللا، وعلى حذف المبتدأ والتقدیر: أحدها شهادة أن إله إال هللا
مما  قیل: لم ُیذَ�ر �عني في الحدیث أو لم َیذُ�ر ابن عمر في الحدیث اإل�مان �األنبیاء والمالئكة وغیر ذلكفإن  

. جبر�ل لما سأل عن اإلسالم أجاب �مضمون حدیث ابن عمر، ولما سأل عن -علیه السالم -تضمنه سؤال جبر�ل
لك، فهل ذتي منها اإل�مان �األنبیاء والمالئكة وغیر �أر�ان اإل�مان ال -علیه الصالة والسالم-اإل�مان أجا�ه النبي 

ر لجبر�ل أن حقیقة اإل�مان غیر حقیقة اإلسالم؟ بدلیل تغایُ  -علیه الصالة والسالم-نقول من خالل جواب النبي 
م ماوسیأتي أن اإل ،والخالف بین أهل العلم ،إن شاء هللا تعالى ،سیأتي فیها الكالم مفصالً مسألة الجوابین، وهذه 

 یرى أنه ال فرق بین اإلسالم واإل�مان، وأنهما مترادفان. -رحمه هللا-البخاري 
المراد  ُأجیَب: �أن .-علیه السالم-فإن قیل: لم یذ�ر اإل�مان �األنبیاء والمالئكة وغیر ذلك مما تضمنه سؤال جبر�ل  

 ألن مقتضى شهادة أن محمًدا رسول هللاُأجیب �أن المراد �الشهادة تصدیق الرسول �ما جاء فیما جاء �ه؛  ،�الشهادة
ة طاعته فیما أمر وتصد�قه فیما أخبر، طاعته فیما أمر وتصد�قه فیما أخبر ومن ضمن ما أخبر �ه اإل�مان �المالئك

 واألنبیاء إلى آخره، فهي مستلِزمة لما ُذِكر. 
لي ما ِكر من المعتقدات، وقال اإلسماعیفیستلزم جمیع ما ذُ  ،ُأجیب �أن المرادة �الشهادة تصدیق الرسول فیما جاء �ه

 ،�ما تقول �ما تقول: قرأت الحمد ،محصله هو من �اب تسمیة الشيء ببعضه، هو من �اب تسمیة الشيء ببعضه
یع وتر�د وتر�د جم ،وتر�د جمیع الفاتحة، و�ذا تقول مثًال: شهدُت برسالة محمدٍ  ،وتر�د جمیع الفاتحة، تقول: قرأت الحمد

 �هللا أعلم. .رجمیع ما ُذكِ 
فیكون  ،-علیه الصالة والسالم-نعم في �ثیر من الروا�ات ما فیها ذ�ر الشهادة للنبي  »ُأمرت أن أقاتل الناس حتى«

 هذا من �اب االكتفاء و�الداللة على البعض أو �البعض على الُكل، �ما نبَّه هنا، �هللا أعلم. 
ؤها و�قام الصالة و�ین أن �قول: والصالة؟ �عني إقام الصالة أداثالثها: إقام الصالة، هل هناك فرق بین أن �قول: 

َالَة}[ {َواْلُمِقیِمینَ وفعلها قو�مًة، على ما جاء عن هللا وعن رسوله، هذا األصل في إقامة الصالة  ة: سورة المائدالصَّ
صالة الصالة، وهل الر�ن الفإقام الصالة قدٌر زائد على مجرد  ،ُكُثر، لكن منهم من �قیم الصالةفأما المصلون  ]١٦٢

 أو إقام الصالة؟ 
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

ة الصالة، أو إقام الصالة؟ الر�ن المنصوص علیه إقام الصالة، قد �قول قائل: هل الر�ن الصالة الكاملة أو الصال
 المجزئة؟
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 طالب:...
لى نن في الر�ن، أو نقتصر من ذلك ع�ل وجه أدخلنا الس نهج الشرعي منإقام وجعل الصالة قو�مًة على الم :إذا قلنا

َیت على نوٍع من الخلل الذي ال �قتضي فساد ا  ،لصالةما �جب وما �خّل �الصالة؟ الذي هو الر�ن؛ ألن الصالة إذا ُأدِّ
 .مجزئة مسقطة للطلب، ولو لم ینصرف من أجرها إال �عشره فهي مجزئة مسقطة للطلب ، فهيو�طالن الصالة

ها اإلتیان ب لثها: المراد �إقامة الصالة المداومة علیها أو مطلق اإلتیان بها؟ مطلق اإلتیان بها، لو �ان المراد مطلقثا 
، لكن »صل فإنك لم تصل«الصالة؛ ألن الصالة المشتملة على خلل مفسد أو مبطل ال تسمى صالة، ال تسمى،  :لقال

على  زئة، و�تجه تسمیة هذه الصالة المجزئة أنها صالة قو�مة ومقامةیبقى أن الر�ن هو الصالة المجزئة، الصالة المج
 مراد هللا، والقدر الزائد له أجره، ومن جاء �ه فقد أدى الر�ن.

 طالب:...
 ، األر�ان لكن.نعم

 طالب:...
 والحج؟  :الصالة مثل ما قال :ل�ق لم ولماذاإقام الصالة؟  :لماذا قال :ال، أنا أقول

صالة مجزئة، و�صلي واحد مثل  صلیت، أو �صلي ثالثة �صلي واحد صالة �املة، و�صلي ثانٍ  :واحد و�قول ء�جي
جعل ، األخیر هذا ال �جزئ بال شك، ولیس مراًدا في الحدیث، األول أ�ًضا المطالبة �ه ت»صل فإنك لم تصل«المسيء 

بة ؛ ألن مطال الصالة المجزئة المسقطة للطلبولم �أتوا بهذا الر�ن، فما �قي إال ،كثیًرا من المسلمین لم �حققوا هذا الر�ن
م أهل وأنه ال یتحقق الر�ن إال بها ال شك أن هذا فیه مشقة شدیدة علیهم، ولذا ُ�ق ،عموم المسلمین �الصالة الكاملة سِّ

م �حقِّق إنه ما أقام الصالة؟ فل :ُسنن الصالة هل �قال�، والذي ال �أتي الصالة إلى أر�ان وواجبات وُسننالعلم أفعال 
 الر�ن؟ ما دامت الصالة صحیحة مجزئة مسقطة للطلب فقد أقام الصالة.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
د ُیدَفع، هل یتطرق إلیه الخلل مثل ما یتطرق  :األر�ان الثالثة ،�النسبة لألر�ان الباقیة  سالم؟ألر�ان اإل الز�اة، مال ُمحدَّ

كن ل ،ال یتلبس بها صدقة التطوع مثًال؛ ألنها منفكة عنها هالز�اة مفروضة ومحددة ال یلتبس بقال: الز�اة؛ ألن ا 
 .التطوع وعلى الر�ن، فتختلف عنها الصالة مشتملة في الوقت نفسه على الواجب وعلى

 طالب:...
 .بها �جمیع متطلباتها، حتى الُسننال شك أن الصالة آكد هذه األر�ان، ولیس المراد اإلتیان 

 طالب:...
ة ة المجزئو الصالإقام الصالة إقام الصالة لكن هل المراد �إقام الصالة اإلتیان بها الصالة الكاملة أ :�هللا النّص �قول
 ؟ لكنه ر�ن، دعائم الدعیمة إقام الصالة لیست الصالة فقط.المسقطة للطلب

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 یأتي.س
 ال على وجهٍ والمراد �إیتاء الز�اة إخراج جزء من الم ،ومطلق اإلتیان بها ،اومة علیهاثالثها: المراد �إقام الصالة المد 

 ء �عني إعطاء الز�اة، دفع الز�اة؟مخصوص. إیتا
 طالب:...
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 معناه أنه ال ُ�طاَلب بها مرة أخرى. ،تجزئ في الظاهر في الحكم الدنیوي، هي تجزئ، مسقطة للطلب، نعم
 طالب:...

یتاء اة؟ معناه إمعنى الز� ما، اإلیتاء لیس وصًفا مؤثًرا في الز�اة إذا ُدِفَعت، �عني لو قال: الز�اة هفیمعنى إیتاء؟ ما  ما
 ء من المالالز�اة، بینما الصالة غیر إقام الصالة؛ ألنه وصٌف لها، وفرق بین هذا وهذا، والمراد �إیتاء الز�اة إخراج جز 

 .على وجه مخصوص
م اإلقرار �التوحید على الرسالة ولم ُیتاَ�ع، مع أنه إذا دُ  را�عها: اشترط الباقالني في  ان وجهه، قِّق فیه �صحة اإلسالم تقدُّ

 ، قدم هللاال إله إالأن و و�زداد اتجاًها إذا فرقهما فلیتأمل! لو جاء واحد �شهر إسالمة فقال: أشهد أن محمًدا رسول هللا 
م اإلقرار �التوحید على الالشهادة �الرسالة على الشهادة �الوحدانیة، اشترط  رسالة قال: الباقالني في صحة اإلسالم تقدُّ

 اه؟لجملتین �فالیكون إذا أتى �أحد  ،ولم ُیتاَ�ع. �عني هل �مكن االكتفاء �اإلقرار �الرسالة عن اإلقرار �الوحدانیة والعكس
 طالب:...

 داللته على شهادة داللة التزام أو داللة تضمن؟ 
 طالب:...

 الة.تضمن الرس
 طالب:...

الة علیه الص-تضمنت الشهادة �الرسالة للنبي  ال إله إال هللاأشهد أن  ،ال إله إال هللا�عني داللة تضمن إذا جاء ب
 �الوحدانیة. ،، ومن الزم الشهادة �الرسالة اإلقرار �الر�و�یة-والسالم

م اإلقرار �ا ما انظر  ق نه إذا ُدقِّ ألتوحید على الرسالة ولم ُیتاَ�ع، مع �قول هنا؟ اشترط الباقالني في صحة اإلسالم تقدُّ
 فیه �ان وجهه، و�زداد اتجاًها إذا فرقهما فلُیتأمل!

ن أإشكال، لكن إذا فرقهما قال الیوم: أشهد  هفي مجلس واحد من غیر فاصل ما فی ،�عني إذا جاء بهما في آٍن واحد 
حة أو ال ، هل �شترط �ما قال الباقالني في الصال إله إال هللا محمًدا رسول هللا وراح، ثم جاء من الغد فقال: أشهد أن

جر �قول: �شترط؟ �قول ابن حجر: لم ُیتاَ�ع لما قیل من داللة أحد الشهادتین على األخرى �التضمن أو �االلتزام، وابن ح
 ضوح نعم.س واحد ما یبین بو أما �ونه �أتي بهما في مجل ،و�زداد اتجاًها إذا فّرقهما ،مع أنه إذا ُدقِّق فیه �ان وجهه

 طالب:...
ن ، الموحد موال �شهد أن محمًدا رسول هللا ،ال إله إال هللاأما إذا فّرقهما في أوقات متباعدة متباینة، اآلن قد �شهد أن 

-ه والعكس، قد ُ�عَجب �شخصیت. -علیه الصالة والسالم-وال �عترف �محمد  ،ال إله إال هللاأهل الكتاب قد �شهد أن 
د الذي أرسله على ح -جل وعال-من �ستروح و�میل و�عترف �أنه رسول من عند هللا، لكن هللا  -لیه الصالة والسالمع

ن زعمه �قبل الشر�ة، لكن �یف �عترف برسالته من عند هللا، �عترف برسالته وقد جاء �التوحید؟ هذا معنى ما قیل م
 التضمن وااللتزام.

 طالب:...
 ؟ال إله إال هللاالة قال في التشهد: أشهد أن ، وشهد في أثناء الصنعم

 طالب:...
 من دون شهادة ومن دون ذ�ر؟ 

�عني الكفیل،  ،مسلم امسلم، �ا� ه؟ قال: أنا ما فیما هذه الصالة�عبث �ثیًرا في الصالة، قلنا:  رأیناهصلى معنا واحد 
و�دل ما �جلس في الشمس  ،فال في المدرسةوأحیاًنا ُ�حَرجون �عض السواقین غیر المسلمین ینتظرون في الصیف األط

یصلي، �كسب البراد، �عني مثل هذا ما ُ�حَكم له �إسالم، لكن الذي صلى صالة فیدخل وُ�حَرج إنه �جلس ما �صلي 
نه مسلم حكًما؛ ألنه نطق �الشهادة في أثناء صالته. خامسها: : إمعتبرة متضمنة للشهادة هذا الذي �قول أهل العلم
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نَّة �خصوص منطوق القرآن�ستفاد منه  نَّة �خصوص  ،تخصیص عموم مفهوم السُّ �ستفاد منه تخصیص عموم مفهوم السُّ
منطوق القرآن؛ ألن عموم الحدیث �قتضي صحة إسالم من �اشر ما ُذِكر، ومفهومه أن من لم ُیباشره ال �صّح منه، 

�َُّتُهْم}[سورة الطور:  ُهمْ َواتََّبَعتْ  آَمُنوا {َوالَِّذینَ وهذا العموم مخصوص �قوله تعالى:  أو ذر�اتهم على القراءات على  ]٢١ُذرِّ
 ما تقرر في موضعه. 

لم یباشر هذه  من عموم الحدیث �قتضي صحة إسالم من �اشر األر�ان المذ�ورة، �عني فعلها بنفسه، ومفهومه أن
�َّ {َوالَِّذیَن آَمنُ األر�ان أنه لیس �مسلم، وهذا العموم مخصوص �قوله تعالى:  و أ ]٢١ورة الطور: ُتُهْم}[سوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ

ا الخلل ذر�اتهم على ما تقرر في موضعه. هل الذر�ة التي ُتتَبع هؤالء الذین آمنوا من اآل�اء هل یتبعونهم على مثل هذ
 الكبیر؟ أو أنهم مثلهم في اإل�مان وفي األعمال إال أن منازلهم تقُصر دونهم، فُیلَحقون بهم؟

 ب:...طال
�َُّتُهْم ِ�ِإ�َماٍن}[سورة الطور: نعم، هم مؤمنون،  ومن مقتضى اإل�مان فعل  ،هم مؤمنون  ]٢١{َوالَِّذیَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ

 هذه األمور، �عني ال �كفي أن یؤمن �قلبه على ما تقرر من اشتراط العمل لصحة اإل�مان.
 طالب:...

 ون أبیه وقد تبعه �إ�مان لكن منزلته تقُصر ُیلَحق �ه إكراًما لوالده.ال، حتى من بلغ ومنزلته تقُصر د
 طالب:...

�َُّتُهْم}[سورة الطور: وهذا العموم مخصوص �قوله:  هل تطَلق  ،نَظر في معنى الذر�ةیُ  ]٢١{َوالَِّذیَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ
 ما تطَلق؟ أم على المكلفین أو ال؟ ُتطَلق على المكلف 

 الب:...ط
 ال ال، حتى الصغیر مؤمن.

 طالب:...
 .نعملكنه مؤمن. 

 طالب:...
ه �قول؟ یر�د أن ُ�خِرج أو ُیلِحق من لم یباشر هذه األر�ان. هو مبني على معنى الذر�ة، أظنماذا ، ابن حجر نعم

 القاموس موجود هنا.
 طالب:...

 ؟ ماذا
 القاموس. نراجع

 طالب:...
 هل یلحقون �ه ولو �انوا مكلفین؟ ،یباشروا األر�ان من الذر�ات لكن الذین لم ،موجود مثل هذا

 طالب:...
 عبد هللا؟  اوأنت تبحث �ا أ�

 ین تبحث عنه؟أ
 طالب:...

 ال ال في آخر الكتاب، األلف اللینة مع الیاء.
 طالب:...

ه ن ُتلَحق �أنه من إكرام المؤمن ال، هذا، ال بد من معرفة المراد �الذر�ة هل ُتطَلق على الكبار أو ال تطَلق؟ والمعروف أ
 ذر�ته.
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 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
ع ن فتح الباري؟ التاسالتاسع م�لنا  ء سیأتي؟ على ما تقرر في موضعه، �عني في تفسیر اآل�ة من التفسیر. من �جي

 ي فیه التفسیر.والثامن الذ
 طالب:...

 لقیته؟ 
 هاته هاته.
 طالب:...

 نفس اآل�ة.، نعم
 طالب:...

  هو �قول على ما تقرر في موضعه �عني تفسیر اآل�ة.ال
 طالب:...

 ما ذ�ر اآل�ة؟
 طالب:...
 ؟�قولماذا تفسیر القرطبي  انظر في

ن عسادسها: وقع هنا تقد�م الحج على الصوم، وعلیه بنى البخاري ترتیبه، لكن وقع في مسلم من روا�ة سعد بن عبیدة 
ل: والحج وصیام رمضان؟ فقال ابن عمر: ال، صیام رمضان والحج، مع ابن عمر بتقد�م الصوم على الحج فقال رج

أنه في الصحیحین تقد�م الحج، وفي صحیح مسلم تقد�م الصیام، البخاري بنى ترتیب الكتاب على روایته من تقد�م 
م المناسك على الصیام، وعامة أهل العلم الذین یرتبون األبواب على أبواب الف ،الحج على الصیام مفقدَّ  ون الصیامقه �قدِّ

 -صلى هللا علیه وسلم-على الحج؛ ألنه أهم عندهم، قال: ال، صیام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول هللا 
 ؛لرجلاانتهى، ففي هذا إشعار �أن روا�ة حنظلة التي في البخاري مرو�ٌة �المعنى. إما ألنه لم �سمع رّد ابن عمر على 

زه �عضهم. اآلن روا�ة الصحیحین في تقد�م الحج على الأو حضر ذلك ثم نسی ،لتعدد المجلس صیام ه، و�بُعد �أن ما جوَّ
ي هد بها مسلم التي فیها تقد�م الصیام على الحج تكون یرى ابن حجر أنها مرو�ة �المعنى، وروا�ة مسلم التي تفرَّ 

ن هما فضًال عن أن �كون أن �كو د �ه أحداألصل، مع أن الجادة عند أهل العلم ترجیح ما في الصحیحین على ما تفرَّ 
 .اد مسلمً المتفرِّ 

م روا�  ة مسلم �قول: ففي هذا إشعار �أن روا�ة حنظلة التي في البخاري مرو�ة �المعنى. ما الذي دعا ابن حجر أن �قدِّ
 على روا�ة الصحیحین؟ 

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:... 
ه أكثر من غیر  اي فیه قصة �كون محفوظً ، الشيء الذظةفتكون محفو  ،نعم ألن فیها مقاولة، فیها راّد ومردود علیه 

أو حضر ثم  ،لتعدد المجلس ؛إما ألنه لم �سمع رّد ابن عمر على الرجل ،�خالف الشيء الذي �مر من غیر حراك
زه �عضهم أن �كون ابن عمر سمعه من النبي  ،نسیه هما على الوجهین ونسي أحد -علیه الصالة والسالم-و�بعد ما جوَّ

 ّده على الرجل. عند ر 
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ب إلیه ووجه ُ�عِده أن تطرُّق النسیان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرُّقه إلى الصحابي، �كون حنظلة نسي، وُ�نسَ 
علیه الصالة -النسیان أسهل من أن ُینسب النسیان إلى ابن عمر، لكن ما المانع أن �كون ابن عمر رواه عن النبي 

تطاول على الوجهین؟ ولما أراد الراوي عنه أن �ستدرك علیه أراد ابن عمر تأدیبه أال یعلى الوجهین وأداه  -والسالم
  ترد علي؟ فأراد أن یؤدب هذا الراوي وهذا قیل �ه. فلماذان اعلى شيء ال �عرف أ�عاده، وأنه ما دام �جوز الوجه

ق ابي. �یف وفي روا�ة مسلم من طر�ووجه ُ�عِده أن تطرُّق النسیان للراوي عن الصحابي أولى من تطرُّقه إلى الصح
حنظلة بتقد�م الصوم على الحج؟ وألبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبُل، فتنو�عه داّل على 

ه على إن الصحابي سمع :أنه روى �المعنى، و�ؤ�ده ما وقع عند البخاري في التفسیر بتقد�م الصیام على الز�اة، أفیقال
 �هللا أعلم.  ،ا مستبعدٌ ثالثة أوجه؟ هذ

ْكَسكي ْكَسكي، الرجل الذي استدرك على ابن عمر اسمه یز�د بن �شر السَّ  ،فائدة: اسم الرجل المذ�ور یز�د بن �شر السَّ
ذي قال البن راٍو مبهم الأ�ًضا في �تا�ه: األسماء المبهمة في األنباء الُمحكمة. فیه  -رحمه هللا-ذ�ره الخطیب البغدادي 

 تغزو؟ عمر: أال
 فائدة: اسم الرجل السائل: حكیم، ذ�ره البیهقي ففیه إبهام في موضعین. 
 تقرأ علینا �ا شیخ عبد هللا؟ 

 طالب:...
 .ایسمعو لارفع صوتك 
�َُّتُهْم}[سورة الطور: "قوله تعالى:  ف وتشدید التاء بوصل األل }َواتََّبَعْتُهمْ {ة: قرأها العام ]٢١{َوالَِّذیَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ

قوله: �اعتباًرا  �قطع األلف و�سكان التاء والعین ونون  {وَأْتَبعَناُهم}وقرأ أبو عمرو:  ،وفتح العین و�سكان والتاء
 لیكون الكالم على نسق واحد. ؛]٢١{َأْلَحْقَنا ِبِهْم}[سورة الطور: 

�َُّتُهْم}[سورة الطور: أما قوله:    أن إال نافع عن واهاور  و�عقوب، عمرو وأبو عامر بنا �الجمع فقرأها األولى ]٢١{ُذرِّ
�َُّتُهْم}[سورة الطور:  الباقون  وقرأ. �اقیهم وضم ،المفعول على التاء �سر عمرو أ�ا  ،التاء وضم لتوحیدا على ]٢١{ُذرِّ

 . نافع عن المشهور وهو
�َّتُ {  الباقون  .الجمع على التاء �كسر و�عقوب عمرو وأبو عامر وابن نافع فقرأها الثانیة فأما ُهْم}[سورة الطور: ُذرِّ
 . التاء وفتح التوحید على ]٢١

 في درجته يف معه المؤمن ذر�ة لیرفع هللا إن: قال أنه األولى: روا�ات أر�ع عباس ابن عن فقیل معناه؛ في واخُتلف
 له المنسوخو  الناسخ في سالنحا امرفوعً  ورواه. اآل�ة هذه وتال عینه، بهم لتقر العمل؛ في دونه �انوا و�ن ،الجنة
 �ةذر  لیرفع -وجل عز -هللا إن«: قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن ،عباس ابن عن جبیر بن سعید عن

�َُّتُهْم ُنوا َواتََّبَعْتُهْم ذُ {َوالَِّذیَن آمَ  قرأ: ثم »عینه بهم لتقر ؛�عمله یبلغها لم �ان و�ن ،الجنة في درجته في معه المؤمن رِّ
 . اآل�ة ]٢١�َماٍن}[سورة الطور: ِ�إِ 

 ال سعبا ابن ألن �كون؛ أن �جب و�ذا ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي عن مرفوًعا الحدیث فصار: جعفر أبو قال
 أنزلها نهأ و�معنى �فعله، �ما -وجل عز- هللا عن إخبار ألنه ؛-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول عن إال هذا �قول
 . ثناؤه جل

 اناإلخو  و�مؤانسة العین، الحور و�مزاوجة أنفسهم، في �سعادتهم السرور أنواع لهم هللا فیجمع :الزمخشري 
 الصغار ذر�ته �المؤمن لیلحق هللا إن: قال أنه أ�ًضا عباس ابن وعن. بهم ونسلهم أوالدهم و�اجتماع المؤمنین،

  المهدوي". قاله اإل�مان؛ یبلغوا لم الذین
 بار. القول األول �شمل الكبار، والقول الثاني أنه في الصغار.�عني القول األول �شمل الك
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 قوله �ان ارللصغ هاهنا الذر�ة ُجِعَلت فإن والكبار، الصغار على تقع أحسن هللا إلیك، أحسن هللا إلیك، "والذر�ة
 جعلت و�ن .اءاآل� من �إ�مان التقدیر و�ان المفعولین، من الحال موضع في ]٢١{ِ�ِإ�َماٍن}[سورة الطور:  تعالى:
 . الفاِعلین" من حاالً  ]٢١{ِ�ِإ�َماٍن}[سورة الطور:  قوله: �ان للكبار الذر�ة

 ، األول من المفعولین، والثاني من الفاعلین.نعم
 إن: عنه ا�ةرو  وفي التا�عون، والذر�ة واألنصار المهاجرون  آمنوا �الذین المراد أن: عباس ابن عن :الثالث "القول

 فاآل�اء األبناء؛ ىإل اآل�اء هللا رفع درجة أرفع األبناء �ان و�ن اآل�اء، إلى األبناء هللا رفع درجة أرفع اآل�اء كان
�ََّتُهمْ  َحَمْلَنا َأنَّا َلُهمْ  َوآَ�ةٌ { تعالى: �قوله الذر�ة؛ اسم في داخلون   ابن وعن]. ٤١: �س[ }اْلَمْشُحونِ  كِ اْلُفلْ  ِفي ُذرِّ
 وعن و�هأب عن أحدهم سأل الجنة الجنة أهل دخل إذا«:  قال -وسلم علیه هللا ىصل- النبي إلى یرفعه أ�ًضا عباس
 . »�ه م�إلحاقه فیؤمر ،ولهم لي عملت إني ،رب �ا فیقول: أدر�ت، ما یدر�وا لم إنهم لهم: فیقال وولده، زوجته
: لي الفق الجاهلیة، في ماتا لي ولدین عن -وسلم علیه هللا صلى- النبي سألتُ : -عنها هللا رضي- خد�جة وقالت

 منك؟ ولديف هللا رسول �ا: قالت »أل�غضتهما مكانهما رأیت لو«: قال وجهي في الكراهیة رأى فلما »النار في هما«
َوالَِّذیَن آَمُنوا { قرأ: ثم »النار في وأوالدهم والمشر�ین ،الجنة في وأوالدهم المؤمنین إن«: قال ثم »الجنة في«: قال

�ََّتُهْم}[سورة الطور: َواتََّبَعْتُهْم ذُ  ُتُهْم ِ�ِإ�َماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ َّ� ورة [س}َشْيءٍ  ِمنْ  َعَمِلِهمْ  ِمنْ  َأَلْتَناُهمْ  َما{ قوله:. اآل�ة ]٢١رِّ
  ".]٢١الطور: 

 ما نقصناهم، انتهى المقصود. 
 طالب:...

ألبیه؟ ما  ُیلَحق �أبیه إكراًماف ،رك الصالة مثالً یت اشخًص أما أن  ،ال بد من العمل، العمل ال بد منه لمن بلغ وُ�لِّف
 �مكن.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 تفضل.، نعم

 طالب:...
 ...تروح مسجدك؟ �حتاج إلى

 أِعد. 
 طالب:...

�حقن، لكن هل هو الر�ن الذي بني علیه  ،والنطق الظاهر من غیر اعتقاد ال شك أنه �حقن الدم ،والنطق الظاهر
 سالم؟اإل

 طالب:...
 مجرد »أمرت أن أقاتل الناس«لكن هل هو الر�ن؟ الكالم في الر�ن، ما هو الكالم في مجرد النطق، هذا في حدیث: 

 النطق، لكن ما بني على اإلسالم من الشهادتین �مقتضیاتها.
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...
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إقام ��ن الذي بني علیه اإلسالم ال بد من تحقیقه فرق بین حقن الدم و�ین �ون تحقیق الر�ن، الر  ه�هللا ما زاد؛ ألن
الصالة، ما �كفي مجرد النطق، ما بني اإلسالم على مجرد النطق، نعم حقن الدم على مجرد النطق، و�بقى أن بناء 

 إلى آخره. ..اإلسالم �األر�ان الخمسة التي منها تحقیق التوحید و�قام الصالة و�یتاء الز�اة
 طالب:...

 .نعم
 ..طالب:.

ا�عة تلالهتمام �ه، أنت اآلن في شرط صحة العمل، اإلخالص والمتا�عة، ما تكفي الم ؛اآلن قد ُیلَحق القاصر �ما فوقه
 ؟عن اإلخالص

 طالب:...
ه؛ ألنه متا�عة إال �إخالص، لماذا یذ�ر اإلخالص؟ للعنا�ة �ه واالهتمام �ه �شأن هألنه ما فی ؛ما تكفي؟ تكفيأم تكفي 

طن، فمثل وُ�غَفل عنه، وُ�كتفى �متا�عة الظاهر دون البا ،ُ�َنص علیه في �ل مناسبة لكان �صدد أن ُینسىلو لم ُیذَ�ر و 
 لالهتمام �شأنها والعنا�ة بها، واضح؟  ؛هذا ُتذَ�ر الشهادة مع �قیة األر�ان العملیة

 عبد هللا؟ اقي �ا أ�كم �
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

 شك. هما یرث ما فی نعم،
 طالب:...

 ترغیًبا له في اإلسالم. ،قبل قسم التر�ة؟ �عني ترغیًبا له في اإلسالم
 طالب:...
 الموروث.
 طالب:...

 الموروث أسلم؟
 طالب:...

 الوارث؟ وأبوه مات على الكفر؟ 
 طالب:...

ما  :قال ،سلم أ�هللا :لئال یرتد، �قول ؛إذا �ان إسالمه قبل قسم التر�ة ترغیًبا له في اإلسالم :ال توارث إال أنهم �قولون 
الختان، ��ما لو أسلم وأول ما یباَشر  ،�عني من �اب المصلحة ،، ُ�خشى علیه أن یرتد في هذه األثناءائً أنتم معطوني شی

 هذا أوله؟ ،زمیل ال :لئال �قول ؛ُیتلَطف �ه
 طالب:... 

 .، النفوس لها حظنعم
 على محمد وعلى آله. اللهم صلِّ 

 


